
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। 

(মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর) 

প্রপ্রস চরচলজ 
 

সারাদেশ প্রেদক ঢাকায় আগত পণ্য সরবরাদে সুচবধাজনক স্থাদন েদব কাঁিাবাজার-স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 

ঢাকা, ২০ জুলাই, ২০২২ইাং বুধবার। 

পদ্মা প্রসতু েদয় েচিণাঞ্চলসে প্রেদশর চবচিন্ন প্রান্ত প্রেদক রাজধানীদত আসা শাক-সবচজ ও মাছসে অন্যান্য পণ্য নগরবাসীর চনকট সাশ্রয়ী মূ্দে প্রপ ৌঁদছ 

চেদত ঢাকার িারপাদশ সুচবধাজনক স্থাদন পাইকাচর কাঁিাবাজার িালু করা েদব বদল জানান স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমা. তাজুল 

ইসলাম। 

আজ সকাদল েচিণ চসটি কদপ পাদরশদনর প্রময়র ব্যাচরস্টার প্রশখ ফজদল নূর তাপসদক সাদে চনদয় রাজধানীর যাত্রাবাচি কাঁিাবাজার আিৎ পচরেশ পন 

প্রশদে গণমাধ্যদমর সাদে মতচবচনময় প্রশদে চতচন সাাংবাচেকদের এসব কো জানান। 

মন্ত্রী বদলন, উৎপাচেত পণ্য ঢাকায় এদন যোযেিাদব যাদত উৎপােকরা চবচি কদর লািবান েন এবাং নগদর বসবাসকারীরাও যাদত এর সুফল প্রিাগ 

করদত পাদর প্রস ব্যবস্থা প্রনয়াই আমাদের লিয। পাইকাচর কাঁিাবাজরগুদলাদক আমরা এমনিাদব প্রচতচিত করদত িাই যাদত উত্তরাঞ্চল, েচিণাঞ্চল এবাং 

পূব পাঞ্চল প্রেদক আসা পণ্যবােী গাচি ঢাকার প্রদবশমুদখ প্ররদখ পণ্য খালাস করা যায়।  

এসব চবেয় পয পাদলািনার জন্য ঢাকা চসটির প্রময়রসে সবাইদক চনদয় আদলািনা কদর প্রকাোয় প্রকাোয় এরকম পাইকাচর চবচির ব্যবস্থা করা যায় প্রস 

চসদ্ধান্ত প্রনয়া েদব। পদণ্যর গুণগত মান যাদত নস্ট না েয়, পচরদবশগত এবাং প্রযাগাদযাগ ব্যবস্থাদতও যাদত সমস্যা প্রেখা না প্রেয় প্রস ব্যাপাদরও সতকপ দৃচি 

রাখা েদব বদল জানান চতচন। 

প্রমা. তাজুল ইসলাম বদলন, প্রধানমন্ত্রী প্রশখ োচসনা রাজধানীর কাঁিা বাজারগুদলা একটি সুিু ব্যবস্থাপনার মদধ্য আনদত চনদে পশনা চেদয়দছন। এটি অমান্য 

করার প্রকাদনা সুদযাগ প্রনই। কাঁিা বাজারগুদলাদক এমনিাদব প্রচতচিত করদত েদব যাদত প্রেদশর প্রয অঞ্চল প্রেদকই পণ্য আসুক না প্রকন তা চনধ পাচরত 

পাইকাচর বাজার প্রেদক রাজধানীর চবচিন্ন খুিরা বাজাদর সরবরাে করা যায় এবাং মানুে সাশ্রীয় োদম এসব পণ্য চকনদত পাদর। 

চতচন বদলন, প্রধানমন্ত্রী প্রশখ োচসনার দৃঢ়দিতা মদনাবদলর কারদণ স্বদের পদ্মা প্রসতু ইদতামদধ্য িালু েদয়দছ। েচিণাঞ্চদলর অবদেচলত চবশাল অঞ্চল 

ঢাকার সাদে যুক্ত েওয়ায় প্রসখাদন এখন শাক-সবচজ, মাছসে অদনক পণ্য সেদজ ঢাকায় প্রনয়া সম্ভব েদব। যার ফদল কৃেকরা প্রকৃচত মে পাওয়ার 

পাশাপাচশ গ্রােকরাও োদতর কাদছ পণ্য পাদব। 

এপ্রসদে মন্ত্রী আদরা বদলন, আমরা প্রেদখচছ আদগ েচিণাঞ্চদলর মানুে উৎপাচেত পণ্য সেদজ বাজারজাত করদত না পারায় ফসল উৎপােদন চনরুৎসাচেত 

চছদলা। এখন প্রযদেতু ঢাকায় আনা যাদব এবাং প্রিতাও পাওয়া যাদব প্রস কারদণ প্রসখাদন উৎসাে উদ্দীপনা আরম্ভ েদয়দছ এবাং অদনক ফসলাচে উৎপােন 

শুরু েদয়দছ। 

পচরেশ পনকাদল ঢাকা-৫ আসদনর সাংসে সেস্য কাজী মচনরুল ইসলাম মনু, স্থানীয় সরকার চবিাগ ও ঢাকা েচিণ চসটি কদপ পাদরশদনর উর্ধ্পতন কম পকতপা 

এবাং কাউচিলর অন্যাদন্যর মদধ্য উপচস্থত চছদলন। 

 

স্বািচরত/- 

 

প্রমাোঃ োয়োর আলী 
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সম্মানিত বাততা সম্পাদক/নিফ নিম ার্ তাি/নস,নিন আইও(প্রেস) 

সকল সংবাদ োধ্যে/ন আইনি। 
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